
agraj cyfrowe obrazy i filmy z kaset w
N ideo 
na płytę DVD
I odtwarzaj je w telewizorze!

Jedyna nagrywarka DVD, która pozwala kopiować cenne wspomnienia z kosztownych 

kart pamięci na płytę DVD w łatwy, szybki i pewny sposób.

Edytuj, przechwytuj, dziel się i zachowuj
• Nagrywarka zdjęć cyfrowych nagrywa zdjęcia na płycie DVD
• Gniazdo PCMCIA pozwala oglądać zdjęcia z kart na telewizorze
• Cyfrowe wejście i.LINK zapewnia idealne kopiowanie cyfrowych nagrań z kamery

Nagraj ulubione programy telewizyjne na DVD
• Wejście RGB do nagrywania sygnału analog. z przystawek TV w postaci cyfrowej
• Na jednowarstwowej płycie DVD+R/RW mieści się 8 godzin nagrań wideo

Podziel się ulubionymi nagraniami
• Płyty DVD pasują do istniejących odtwarzaczy i napędów DVD
• Zawsze zgodny zapis z formatami: DVD+R/RW
• Dostosowywanie tła ekranu indeksu obrazów (IPS)

Ciesz ulubionymi filmami i muzyką
• Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
• Odtwarza pliki JPEG i MP3 z płyty lub dysku twardego
Philips
Odtwarzacz/nagrywarka 
DVD z i.LINK
DVDR730
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Obraz/Wyświetlacz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bit, 

54 MHz

Dźwięk
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
• Przesłuch (1 kHz): 105 dB
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 90 dB
• Dynamika (1 kHz): 90 dB
• Stosunek sygnału do szumu: 105

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

DVD, DVD+RW, DVD-RW (tryb wideo), DVD-
R, DVD-Video, MP3-CD, SVCD, Video CD

• Tryby odtwarzania płyty: Odtwarzanie 
wielokrotne A-B, Odtwarzanie wielokrotne 
rozdziału, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do 
tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, Odtwarz. 
klatka po klatce do przodu, Wstrzymanie 
odtwarzania, PBC, Odtwarzanie od momentu 
zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, 
Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie 
w zwolnionym tempie, Odtwarzanie 
wielokrotne tytułu, Powiększenie

• Region DVD: 2
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
• Funkcje poprawy sygnału wideo: Progressive 

Scan

Nagrywanie wideo
• Kompresja audio: Dolby Digital, PCM
• Formaty kompresji: MPEG2
• Maksymalny czas nagrywania na DVD: 8 godz.
• Funkcje poprawy nagrywania: Dołączanie, 

Wstawianie znacznika rozdziału, Bezpośrednie 
nagrywanie, Podziel, Kasowanie, Wybór 
ulubionych scen, Ręczne oznaczanie rozdziału, 
Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR), 
Nagrywanie wg nazwy programu, Bezpieczne 
nagrywanie, Możliwość wyboru obrazu tła, Możl. 
edycji indeksu obrazów, Nagrywanie wg 
identyfikatora stacji

• Tryby nagrywania: M1: 60 minut, M2: 120 minut, 
M2x: 150 minut, M3: 180 minut, M4: 240 minut, 
M6: 360 minut, M8: 480 minut

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2, PCM
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł ścieżki i nazwa 

wykonawcy

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje dotyczące obrazu: Tworzenie albumów, 

Edycja zdjęć (kolory, filtry), Przerzuć zdjęcia, 
Obracanie

• Pokaz slajdów: 3 prędkości
• Obsługa miniatur: Format EXIF

Nośnik pamięci
• Nośnik nagrywania: DVD+R, DVD+RW

Tuner/Odbiór/Transmisja
• System TV: PAL, SECAM

Możliwości połączenia
• Funkcje dotyczące połączeń: Cinema Link
• Złącze Ext 1 Scart: Wejście i wyjście CVBS, 

Wejście/wyjście audio, Wyjście RGB, Wyjście S-
video

• Złącze Ext 2 Scart: Wejście i wyjście CVBS, 
Wejście/wyjście audio, Wejście S-video, Wejście 
RGB, Dekoder

• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wej. 
i.LINK DV (IEEE1394, 4-styk.), Wejście S-video, 
Wejście wideo

• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 
Wyj. component video z przeplotem, 
Progresywne wyj. skład. wideo, Kompozytowe 
wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście 
cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne, Wejście 
antenowe RF / Wyjście TV, Wyjście S-video

Wygoda
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska, Nadzór rodzicielski
• Zegar: Smart Clock
• Zarządzanie zawartością cyfrową: Nagrywarka 

zdjęć cyfrowych
• Łatwa instalacja: Automatyczna instalacja, Follow 

TV
• Języki menu ekranowego OSD: duński, 

holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, portugalski, hiszpański, 
szwedzki

• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 6
• Okres programowania: 1 miesiące
• Funkcje programowania/zegara: Automat. 

nagrywanie TV SAT, Codzien./cotygod. powt. 
programu, Timer nastawiany ręcznie, 
Nagrywanie jednym przyciskiem, ShowView, 
Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy, Koncentryczny przewód antenowy, 
Pełny przewód SCART, Pilot zdalnego 
sterowania, Podręcznik użytkownika

Wymiary
• Archiwum: Srebrny
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

570 mm x 182 mm x 420 mm mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 mm x 65 mm x 335 mm mm

Moc
• Zasilanie: 200–240 V, 50/60 Hz

•
•

Pobór mocy w trybie czuwania: < 3 W
DVDR730/02

Specyfikacje techniczne

Odtwarzacz/nagrywarka DVD z i.LINK
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agrywarka zdjęć cyfrowych
agrywarka fotografii cyfrowych to znakomita 
rzeglądarka zdjęć w nagrywarce DVD, wyposażona w 
rosty i intuicyjny interfejs ekranowy pozwalający 
trwalać bezcenne zdjęcia cyfrowe na płycie DVD w 
ełnej rozdzielczości jako pliki JPEG lub w formacie 
PEG jako pokaz slajdów zgodny z DVD, który można 

dtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.

niazdo PCMCIA nośników
niazdo Media Slot umożliwia proste podłączenie karty 
ompact Flash, Memory Stick, SD oraz MultiMedia 
ard i natychmiastowy dostęp do cyfrowych zdjęć 
oprzez adapter PCMCIA.

yfrowe wejście i.LINK
łącze i.Link, znane także jako IEEE 1394 lub 
ireWire, to uznany na całym świecie standard 
odłączania cyfrowych urządzeń wideo, który jest 
ykorzystywany w domowym sprzęcie wideo, jak 
amery D8 i DV, a także w komputerach osobistych. 
est on o tyle wygodny, że wszystkie sygnały audio i 
ideo są przesyłane tym samym kablem. Cyfrowe 
ejście wideo i.LINK umożliwia kopiowanie domowych 
agrań wideo bez utraty jakości oryginału.

ejście RGB
ygnał składowych wideo RGB to standard przesyłania 
nalogowego sygnału wideo, który zapewnia najwyższą 

akość — obraz jest ostrzejszy niż w przypadku S-video 
 kompozytowego sygnału wideo. Nagrywarki DVD 
hilips mogą nagrywać wprost ze źródeł RGB, jak np. 
dbiorniki satelitarne.

 godzin nagrania wideo (+RW)
ryb nagrywania 8-godzinnego dostępny w niektórych 
odelach nagrywarek DVD umożliwia nagranie do 

śmiu godzin wideo na jednowarstwowej płycie 
VD+R/RW.

wustronna zgodność
agrywarki DVD mogą odtwarzać zwykłe płyty DVD-
ideo, ale równie ważne jest, aby nagrane w nich płyty 
VD+R i DVD+RW dało się odtwarzać w bieżących 

odtwarzaczach DVD-Video.

Nagrania zawsze zgodne

Spersonalizowany ekran obrazów
Ekran indeksu obrazów to menu DVD tworzone na 
każdej płycie DVD+R/RW, które jest dostępne na 
zwykłych odtwarzaczach DVD. Zapewnia szybkie 
przeglądanie i łatwy dostęp, dzięki czemu możesz od 
razu sprawdzić, co jest na płycie i przejść do nagrania, 
które chcesz obejrzeć.

Wybieranie kolejnoliniowe
Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową 
obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. 
Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z 
nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola 
są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej 
chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej 
szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez 
układu linii.

Odtwarza pliki JPEG i MP3
DVDR730/02
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